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Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec

Amendamentul 14
Considerentul 2

(2) Este necesar să se stabilească un cadru 
comun de reglementare a elementelor 
esenţiale ale taxelor aeroportuare precum şi 
a modalităţii de stabilire a acestora, 
deoarece, în absenţa acestui cadru, este 
posibil ca cerinţele de bază între organele de 
gestionare aeroportuară şi utilizatorii 
aeroporturilor să nu fie respectate.

(2) Este necesar să se stabilească un cadru 
comun de reglementare a elementelor 
esenţiale ale taxelor aeroportuare precum şi 
a modalităţii de stabilire a acestora, 
deoarece, în absenţa acestui cadru, este 
posibil ca cerinţele de bază între organele de 
gestionare aeroportuară şi utilizatorii 
aeroporturilor să nu fie respectate. Acest 
cadru ar trebui să recunoască importanţa 
aeroporturilor pentru dezvoltarea 
regiunilor, în special acele regiuni care 
sunt puternic dependente de turism, 
precum şi cele care au de suferit de pe 
urma dezavantajelor geografice şi naturale, 
cum ar fi regiunile ultraperiferice şi 
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insulele.

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 15
Considerentul 2a (nou)

(2a) În ceea ce priveşte regiunile 
ultraperiferice, acest cadru comun de 
reglementare a elementelor esenţiale ale 
taxelor aeroportuare precum şi a 
modalităţii de stabilire a acestora ar trebui 
să ia în considerare, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 299 alineatul 2 din 
Tratatul CE, dezavantajele permanente ale 
acestor regiuni, precum şi necesitatea 
adaptării măsurilor şi strategiilor politice.

Or. pt

Expunere de motive

Mit der Änderung soll den Bestimmungen von Artikel 299 Absatz 2 Rechnung getragen 
werden.

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 16
Considerentul 2a (nou)

(2a) Aeroporturile, liniile aeriene şi 
infrastructurile aferente contribuie în mod 
semnificativ la coeziunea socială şi 
economică în Uniunea Europeană, prin 
faptul că stabilesc legături între regiuni, 
creează locuri de muncă şi atrag 
întreprinzători.

Or. de



AM\672825RO.doc 3/17 PE 390.743v01-00

RO

Justificare

Flughäfen und Fluglinien tragen als die zwei Hauptfaktoren der Wertschöpfung im 
Flugsektor gemeinsam zur Entwicklung in der EU bei.

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 17
Considerentul 2b (nou)

(2b) Trebuie create parteneriate între 
diferite entităţi şi autorităţi teritoriale, linii 
aeriene şi aeroporturi regionale, pentru a 
promova regiunea în care este situat 
aeroportul şi activităţile comerciale 
comune.

Or. de

Justificare

Die nationalen Behörden müssen die genaue Situation ihres Flughafens verstehen, um in der 
Lage zu sein, die entsprechenden Regionalentwicklungspläne aufzustellen. Daher könnten 
Partnerschaften zwischen Gebietskörperschaften und Regionalflughäfen gegründet werden, 
um die Region zu fördern und gemeinsame Handelstätigkeiten zu entwickeln. Da neben 
Flughäfen auch Fluglinien als zweiter Hauptfaktor an der Wertschöpfung im Flugsektor 
beteiligt sind, sollten die Partnerschaften ebenfalls die Fluglinien umfassen.

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 18
Considerentul 2a (nou)

(2a) Aeroporturile contribuie în mod 
semnificativ la coeziunea socială, 
economică şi teritorială  în Uniunea 
Europeană, prin faptul că stabilesc legături 
între regiuni, creează locuri de muncă şi 
atrag întreprinzători.

Or. pl

Justificare

Ein angemessenes Netz von Flughäfen begünstigt nicht nur den internen sozialen und 
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wirtschaftlichen, sondern auch den territorialen Zusammenhalt in der Europäischen Union.

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 19
Considerentul 2b (nou)

(2b) Trebuie create parteneriate între 
diferite entităţi şi autorităţi teritoriale şi 
aeroporturi regionale, în scopul promovării 
regiunii în care este situat aeroportul şi a 
activităţilor economice comune.

Or. pl

Justificare

Der Begriff „Wirtschaftstätigkeit“ ist umfassender als der Begriff „Handelstätigkeit“, denn 
im Umfeld von Flughäfen entstehen häufig wissenschaftlich-technische Parks, in denen 
weitere Unternehmen ihren Betrieb aufnehmen, die unmittelbar mit dem Flughafen 
zusammenarbeiten.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 20
Considerentul 4a (nou)

(4a) Cadrul pentru finanţarea operatorilor 
aeroportuari din fonduri publice este 
stabilit de liniile directoare comunitare 
pentru finanţarea aeroporturilor şi 
acordarea ajutoarelor de stat pentru 
înfiinţarea companiilor aeriene cu plecare 
de pe aeroporturi regionale1.
____________________
1 JO C 312 din 9.12.2005, p.1

Or. de

Justificare

Um einen fairen Wettbewerb und Kostenwahrheit zu gewährleisten, müssen neben den 
Einkünften der Flughafenbetreiber aus Flughafenentgelten u. a. auch die Einkünfte aus 
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öffentlichen Mitteln (z. B. Staatsbeihilfen, Zuschüsse und Subventionen) berücksichtigt 
werden. Dies ist insbesondere wichtig, um die Effizienz des Einsatzes europäischer 
Finanzmittel zu erhöhen.

Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec 

Amendamentul 21
Considerentul 5

(5) Taxele de aeroport trebuie să fie 
nediscriminatorii. Este necesară punerea în 
aplicare a unei proceduri obligatorii pentru o 
consultare periodică între organele de 
gestionare aeroportuară şi utilizatorii 
aeroporturilor, oferind posibilitatea fiecărei 
părţi de a recurge la o autoritate 
independentă de reglementare în cazul în 
care o decizie privind taxele de aeroport sau 
modificarea sistemului de taxare este 
contestată de utilizatorii aeroporturilor.

(5) Taxele de aeroport trebuie să fie 
nediscriminatorii şi să reflecte costurile 
reale. Este necesară punerea în aplicare a 
unei proceduri obligatorii pentru o 
consultare periodică între organele de 
gestionare aeroportuară şi utilizatorii 
aeroporturilor, oferind posibilitatea fiecărei 
părţi de a recurge la o autoritate 
independentă de reglementare în cazul în 
care o decizie privind taxele de aeroport sau 
modificarea sistemului de taxare este 
contestată de utilizatorii aeroporturilor. 
Autoritatea independentă de reglementare 
ar trebui să aibă un mandat clar şi bine 
definit, care să cuprindă în special 
eventuale competenţe cu privire la 
adoptarea de sancţiuni.

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 22
Considerentul 5

(5) Taxele de aeroport trebuie să fie 
nediscriminatorii. Este necesară punerea în 
aplicare a unei proceduri obligatorii pentru o 
consultare periodică între organele de 
gestionare aeroportuară şi utilizatorii 
aeroporturilor, oferind posibilitatea fiecărei 
părţi de a recurge la o autoritate 
independentă de reglementare în cazul în 
care o decizie privind taxele de aeroport sau 
modificarea sistemului de taxare este 

(5) Taxele de aeroport trebuie să fie 
nediscriminatorii. Este necesară punerea în 
aplicare a unei proceduri obligatorii pentru o 
consultare periodică între organele de 
gestionare aeroportuară,utilizatorii 
aeroporturilor şi autorităţile locale, oferind 
posibilitatea fiecărei părţi de a recurge la o 
autoritate independentă de reglementare în 
cazul în care o decizie privind taxele de 
aeroport sau modificarea sistemului de 
taxare este contestată de utilizatorii 
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contestată de utilizatorii aeroporturilor. aeroporturilor.

Or. de

Justificare

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 23
Considerentul 7

(7) Este foarte important pentru utilizatorii 
aeroporturilor să fie informaţi de către 
organele de gestionare a aeroportului despre 
cum şi pe ce bază sunt calculate taxele de 
aeroport. O asemenea transparenţă este 
destinată să ofere transportatorilor aerieni o 
imagine de ansamblu asupra costurilor 
suportate de aeroport şi asupra 
productivităţii investiţiilor aeroportuare. 
Pentru a permite unui organism de 
gestionare a aeroportului să evalueze corect 
condiţiile privind viitoarele investiţii, 
utilizatorii aeroportului trebuie să comunice 
toate previziunile operaţionale, proiectele de 
dezvoltare precum şi cererile specifice şi 
propunerile organismului de gestionare a 
aeroportului, în timp util.

(7) Este foarte important pentru utilizatorii 
aeroporturilor şi pentru autorităţile locale să 
fie informaţi de către organele de gestionare 
a aeroportului despre cum şi pe ce bază sunt 
calculate taxele de aeroport. O asemenea 
transparenţă este destinată să ofere 
transportatorilor aerieni şi autorităţilor 
locale o imagine de ansamblu asupra 
costurilor suportate de aeroport şi asupra 
productivităţii investiţiilor aeroportuare. 
Pentru a permite unui organism de 
gestionare a aeroportului să evalueze corect 
condiţiile privind viitoarele investiţii, 
utilizatorii aeroportului trebuie să comunice 
toate previziunile operaţionale, proiectele de 
dezvoltare precum şi cererile specifice şi 
propunerile organismului de gestionare a 
aeroportului, în timp util.

Or. de

Justificare

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 24
Considerentul 9
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(9) Datorită apariţiei transportatorilor aerieni 
care prestează servicii aeriene la preţuri 
mici, ar trebui să se permită aeroporturilor 
deservite de aceşti transportatori să aplice 
taxe corespunzătoare infrastructurii şi/sau 
nivelului serviciilor furnizate, dat fiind că 
transportatorii aerieni au un interes legitim 
să solicite aeroportului servicii care să 
corespundă raportului preţ/calitate. Cu toate 
acestea, accesul către acest nivel redus de 
infrastructură sau de servicii trebuie să fie 
deschis tuturor transportatorilor care doresc 
să beneficieze de acestea, fără discriminare.

(9) Datorită apariţiei transportatorilor aerieni 
care prestează servicii aeriene la preţuri 
mici, ar trebui să se permită aeroporturilor 
deservite de aceşti transportatori să aplice 
taxe corespunzătoare infrastructurii şi/sau 
nivelului serviciilor furnizate, dat fiind că 
transportatorii aerieni au un interes legitim 
să solicite aeroportului servicii care să 
corespundă raportului preţ/calitate. Aceste 
taxe ar trebui stabilite în aşa fel încât să 
reflecte diferitele prejudicii aduse 
populaţiilor regionale de către anumite 
tipuri de avioane. Cu toate acestea, accesul 
către acest nivel redus de infrastructură sau
de servicii trebuie să fie deschis tuturor 
transportatorilor care doresc să beneficieze 
de acestea, fără discriminare.

Or. de

Justificare

Je nach Flugzeugtyp ergibt sich eine unterschiedliche Beeinträchtigung der regionalen 
Bevölkerung sowie bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten (z. B. Tourismus) aufgrund von 
Lärmbelastung, CO2, Luftverschmutzung und Energieverbrauch.

Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec

Amendamentul 25
Considerentul 9

(9) Datorită apariţiei transportatorilor aerieni 
care prestează servicii aeriene la preţuri 
mici, ar trebui să se permită aeroporturilor 
deservite de aceşti transportatori să aplice 
taxe corespunzătoare infrastructurii şi/sau 
nivelului serviciilor furnizate, dat fiind că 
transportatorii aerieni au un interes legitim 
să solicite aeroportului servicii care să 
corespundă raportului preţ/calitate. Cu toate 
acestea, accesul către acest nivel redus de 
infrastructură sau de servicii trebuie să fie 
deschis tuturor transportatorilor care doresc 
să beneficieze de acestea, fără discriminare. 
În cazul în care cererea depăşeşte oferta, 
accesul trebuie determinat pe baza unor 

(9) Datorită apariţiei transportatorilor aerieni 
care prestează servicii aeriene la preţuri 
mici, ar trebui să se permită aeroporturilor 
deservite de aceşti transportatori să aplice 
taxe corespunzătoare infrastructurii şi/sau 
nivelului serviciilor furnizate, dat fiind că 
transportatorii aerieni au un interes legitim 
să solicite aeroportului servicii care să 
corespundă raportului preţ/calitate. Cu toate 
acestea, accesul către acest nivel redus de 
infrastructură sau de servicii trebuie să fie 
deschis tuturor transportatorilor care doresc 
să beneficieze de acestea, fără discriminare. 
În cazul în care cererea depăşeşte oferta, 
accesul trebuie determinat pe baza unor 
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criterii obiective şi nediscriminatorii care 
urmează să fie elaborate de administratorul 
aeroportului.

criterii obiective şi nediscriminatorii care 
urmează să fie elaborate de administratorul 
aeroportului. Orice diferenţiere şi/sau 
majorare a taxelor ar trebui să fie 
transparentă şi obiectivă şi să se bazeze pe 
criterii clare. O diferenţiere ar putea fi 
considerată un stimulent în vederea 
deschiderii de noi rute şi, astfel, a 
promovării dezvoltării regionale, în special 
în acele regiuni şi insule a căror economie 
este puternic dependentă de turism, sau 
care au de suferit de pe urma 
dezavantajelor geografice şi naturale, 
inclusiv regiunile ultraperiferice.

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 26
Considerentul 9

(9) Datorită apariţiei transportatorilor aerieni 
care prestează servicii aeriene la preţuri 
mici, ar trebui să se permită aeroporturilor 
deservite de aceşti transportatori să aplice 
taxe corespunzătoare infrastructurii şi/sau 
nivelului serviciilor furnizate, dat fiind că 
transportatorii aerieni au un interes legitim 
să solicite aeroportului servicii care să 
corespundă raportului preţ/calitate. Cu toate 
acestea, accesul către acest nivel redus de 
infrastructură sau de servicii trebuie să fie 
deschis tuturor transportatorilor care doresc 
să beneficieze de acestea, fără discriminare. 
În cazul în care cererea depăşeşte oferta, 
accesul trebuie determinat pe baza unor 
criterii obiective şi nediscriminatorii care 
urmează să fie elaborate de administratorul 
aeroportului.

(9) Datorită apariţiei transportatorilor aerieni 
care prestează servicii aeriene la preţuri 
mici, ar trebui să se permită aeroporturilor 
deservite de aceşti transportatori să aplice 
taxe corespunzătoare infrastructurii şi/sau 
nivelului serviciilor furnizate, dat fiind că 
transportatorii aerieni au un interes legitim 
să solicite aeroportului servicii care să 
corespundă raportului preţ/calitate. Cu toate 
acestea, accesul către acest nivel redus de 
infrastructură sau de servicii trebuie să fie 
deschis tuturor transportatorilor care doresc 
să beneficieze de acestea, fără discriminare. 
În cazul în care cererea depăşeşte oferta, 
accesul trebuie determinat pe baza unor 
criterii obiective şi nediscriminatorii care 
urmează să fie elaborate de administratorul 
aeroportului. Orice diferenţiere sau 
majorare a taxelor trebuie să fie 
transparentă şi obiectivă şi să se bazeze pe 
criterii clare. Diferenţierea poate fi 
considerată un stimulent în vederea 
deschiderii de noi rute şi ar lua în 
considerare principiul coeziunii teritoriale, 
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precum şi dezavantajele specifice naturale
de pe urma cărora au de suferit în mod 
constant regiunile ultraperiferice. În cazul 
diferenţierii, ar trebui să se ţină cont şi de 
nevoile acelor regiuni care se bazează în 
mod principal pe turism.

Or. pt

Justificare

Durch die Änderung sollen die Bedingungen für eine Differenzierung klargestellt werden.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 27
Articolul 1 alineatul (2)

2. Prezenta directivă se aplică oricărui aeroport 
situat pe un teritoriu care face obiectul 
dispoziţiilor tratatului şi este deschis traficului 
comercial, al cărui trafic anual depăşeşte 1 milion 
de pasageri sau 25 000 de tone de marfă.

2. Prezenta directivă se aplică oricărui aeroport 
situat pe un teritoriu care face obiectul 
dispoziţiilor tratatului şi este deschis traficului 
comercial, al cărui volum de trafic anual 
depăşeşte 0,5% dintre toţi pasagerii din cadrul 
Uniunii, calculat pe baza informaţiilor 
statistice ale Comunităţii.

Or. en

Justificare

Der Richtlinienentwurf muss auch auf die größeren Flughäfen anwendbar sein. 0,5 % des 
gesamten EU-Fluggastaufkommens sind ein guter Vorschlag. Allerdings muss die
Berechnung dieses Prozentsatzes auf einer unabhängigen europäischen statistischen Quelle 
beruhen.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul  28
Articolul 1 alineatul (2)

2. Prezenta directivă se aplică oricărui 
aeroport situat pe un teritoriu care face 
obiectul dispoziţiilor tratatului şi este 
deschis traficului comercial, al cărui trafic 

2. Prezenta directivă se aplică oricărui 
aeroport situat pe un teritoriu care face 
obiectul dispoziţiilor tratatului şi este 
deschis traficului comercial, al cărui trafic 
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anual depăşeşte 1 milion de pasageri sau 25 
000 de tone de marfă.

anual depăşeşte 1000 de zboruri.

Or. de

Justificare

Regionalflughäfen müssen in den Geltungsbereich der Richtlinie aufgenommen werden, um 
für öffentliche Haushalte die Möglichkeit zu schaffen, das Entgeltinstrument anzuwenden.

Amendament depus de Louis Grech und Miloš Koterec

Amendamentul 29
Articolul 2 litera (ea) (nouă)

(ea) „Consumator” este orice persoană 
fizică sau juridică ce cumpără un serviciu 
de transport de la un utilizator al 
aeroportului.

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 30
Articolul 4 alineatul (1)

1. Statele membre asigură faptul că la fiecare 
aeroport este stabilită o procedură 
obligatorie şi periodică de consultare între 
organismul de gestionare a aeroportului şi 
utilizatorii aeroportului sau reprezentanţii 
utilizatorilor aeroportului, în ceea ce priveşte 
funcţionarea sistemului de taxe de aeroport 
şi nivelul acestor taxe. Aceste consultări se 
organizează cel puţin o dată pe an.

1. Statele membre asigură faptul că la fiecare 
aeroport este stabilită o procedură 
obligatorie şi periodică de consultare între 
organismul de gestionare a aeroportului,
utilizatorii aeroportului sau reprezentanţii 
utilizatorilor aeroportului şi autorităţile 
locale în ceea ce priveşte funcţionarea 
sistemului de taxe de aeroport şi nivelul 
acestor taxe. Aceste consultări se 
organizează cel puţin o dată pe an.

Or. de

Justificare

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.
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Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 31
Articolul 4 alineatul (1)

1. Statele membre asigură faptul că la fiecare 
aeroport este stabilită o procedură 
obligatorie şi periodică de consultare între 
organismul de gestionare a aeroportului şi 
utilizatorii aeroportului sau reprezentanţii 
utilizatorilor aeroportului, în ceea ce priveşte 
funcţionarea sistemului de taxe de aeroport 
şi nivelul acestor taxe. Aceste consultări se 
organizează cel puţin o dată pe an.

1. Statele membre asigură faptul că la fiecare 
aeroport este stabilită o procedură 
obligatorie şi periodică de consultare între 
organismul de gestionare a aeroportului şi 
utilizatorii aeroportului sau reprezentanţii 
utilizatorilor aeroportului, în ceea ce priveşte 
funcţionarea sistemului de taxe de aeroport 
şi nivelul acestor taxe. Aceste consultări se 
organizează atunci când este planificată o 
modificare a taxelor sau perceperea de noi 
taxe, în orice caz cel puţin o dată pe an.

Or. pl

Justificare

Der Markt der Zivilluftfahrt ist sehr dynamisch, daher wären einmal alle zwei Jahre 
stattfindende Konsultationen zu selten.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 32
Articolul 4 alineatul (2)

2. Statele membre asigură că, atunci când 
este posibil, se vor efectua modificări ale 
sistemului de taxe de aeroport sau ale 
nivelului taxelor, în acord cu organismul de 
gestionare a aeroportului şi cu utilizatorii 
aeroportului. În acest scop, organismul de 
gestionare a aeroportului prezintă 
eventualele propuneri de modificare a 
sistemului de taxe de aeroport sau a 
nivelului acestora utilizatorilor aeroportului 
în termen de cel puţin 4 luni înainte de 
intrarea în vigoare a acestora, însoţite de 
motivele schimbărilor propuse. La cererea 
oricărui utilizator al aeroportului, 
organismul de gestionare a aeroportului 
organizează consultări privind modificările 

2. Statele membre asigură că, atunci când 
este posibil, se vor efectua modificări ale 
sistemului de taxe de aeroport sau ale 
nivelului taxelor, în acord cu organismul de 
gestionare a aeroportului, cu utilizatorii 
aeroportului şi cu autorităţile locale. În 
acest scop, organismul de gestionare a 
aeroportului prezintă eventualele propuneri 
de modificare a sistemului de taxe de 
aeroport sau a nivelului acestora 
utilizatorilor aeroportului în termen de cel 
puţin 4 luni înainte de intrarea în vigoare a 
acestora, însoţite de motivele schimbărilor 
propuse. La cererea oricărui utilizator al 
aeroportului sau a unei autorităţi locale, 
organismul de gestionare a aeroportului 
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propuse cu utilizatorii aeroportului şi ia în 
considerare opiniile acestora înainte de 
luarea unei decizii finale. Organismul de 
gestionare a aeroportului publică decizia sa 
finală cel mai târziu cu 2 luni înainte de 
intrarea în vigoare a acesteia. Organismul de 
gestionare a aeroportului îşi justifică decizia 
cu privire la opiniile utilizatorilor 
aeroportului în cazul în care nu se ajunge la 
niciun acord, privind modificările propuse, 
între organismul de gestionare a aeroportului 
şi utilizatorii aeroportului.

organizează consultări privind modificările 
propuse cu utilizatorii aeroportului şi cu 
autorităţile locale şi ia în considerare 
opiniile acestora înainte de luarea unei 
decizii finale. Organismul de gestionare a 
aeroportului publică decizia sa finală cel mai 
târziu cu 2 luni înainte de intrarea în vigoare 
a acesteia. Organismul de gestionare a 
aeroportului îşi justifică decizia cu privire la 
opiniile utilizatorilor aeroportului în cazul în 
care nu se ajunge la niciun acord, privind 
modificările propuse, între organismul de 
gestionare a aeroportului, utilizatorii 
aeroportului şi autorităţile locale.

Or. de

Justificare

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden

Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec

Amendamentul 33
Articolul 4 alineatul (2)

2. Statele membre asigură că, atunci când 
este posibil, se vor efectua modificări ale 
sistemului de taxe de aeroport sau ale 
nivelului taxelor, în acord cu organismul de 
gestionare a aeroportului şi cu utilizatorii 
aeroportului. În acest scop, organismul de 
gestionare a aeroportului prezintă 
eventualele propuneri de modificare a 
sistemului de taxe de aeroport sau a 
nivelului acestora utilizatorilor aeroportului 
în termen de cel puţin 4 luni înainte de 
intrarea în vigoare a acestora, însoţite de 
motivele schimbărilor propuse. La cererea 
oricărui utilizator al aeroportului, 
organismul de gestionare a aeroportului 
organizează consultări privind modificările 
propuse cu utilizatorii aeroportului şi ia în 
considerare opiniile acestora înainte de 
luarea unei decizii finale. Organismul de 

2. Statele membre asigură că, atunci când 
este posibil, se vor efectua modificări ale 
sistemului de taxe de aeroport sau ale 
nivelului taxelor, în acord cu organismul de 
gestionare a aeroportului şi cu utilizatorii 
aeroportului. În acest scop, organismul de 
gestionare a aeroportului prezintă 
eventualele propuneri de modificare a 
sistemului de taxe de aeroport sau a 
nivelului acestora utilizatorilor aeroportului 
în termen de cel puţin 4 luni înainte de 
intrarea în vigoare a acestora, însoţite de 
motivele schimbărilor propuse. La cererea 
oricărui utilizator al aeroportului, 
organismul de gestionare a aeroportului 
organizează consultări privind modificările 
propuse cu utilizatorii aeroportului şi ia în 
considerare opiniile acestora înainte de 
luarea unei decizii finale. Organismul de 
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gestionare a aeroportului publică decizia sa 
finală cel mai târziu cu 2 luni înainte de 
intrarea în vigoare a acesteia. Organismul de 
gestionare a aeroportului îşi justifică decizia 
cu privire la opiniile utilizatorilor 
aeroportului în cazul în care nu se ajunge la 
niciun acord, privind modificările propuse, 
între organismul de gestionare a aeroportului 
şi utilizatorii aeroportului.

gestionare a aeroportului publică decizia sa 
finală cel mai târziu cu 6 luni înainte de 
intrarea în vigoare a acesteia. Criteriile 
publicării sunt stabilite de către autoritatea 
de reglementare. Organismul de gestionare 
a aeroportului îşi justifică decizia cu privire 
la opiniile utilizatorilor aeroportului în cazul 
în care nu se ajunge la niciun acord, privind 
modificările propuse, între organismul de 
gestionare a aeroportului şi utilizatorii 
aeroportului.

Or. en

Justificare

Der Zeitraum von 2 Monaten ist zu kurz. Regionen, die auf den Tourismus angewiesen sind, 
könnten erheblich beeinträchtigt sein, da die Reiseveranstalter mehr Zeit brauchen, um sich 
auf den Beschluss einzustellen, weil sie häufig lange im Voraus Vereinbarungen über die 
Erbringung von Dienstleistungen getroffen haben.

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski

Amendamentul 34
Articolul 5 alineatul (1)

1. Statele membre se asigură că organismul 
de gestionare a aeroportului furnizează 
fiecărui utilizator al aeroportului, 
reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor 
aeroporturilor, o dată pe an, informaţii cu 
privire la componentele care reprezintă baza 
determinării nivelului tuturor taxelor 
percepute în aeroport.

1. Atunci când este planificată o modificare 
a taxelor sau perceperea de noi taxe, statele 
membre se asigură că organismul de 
gestionare a aeroportului furnizează, cel 
puţin însă o dată pe an, fiecărui utilizator al 
aeroportului, reprezentanţilor sau asociaţiilor
utilizatorilor aeroporturilor informaţii cu 
privire la componentele care reprezintă baza 
determinării nivelului tuturor taxelor 
percepute în aeroport.

Or. pl

Justificare

Würden die Entgelte seltener als einmal jährlich verändert, so könnte die Zeit ohne 
Informationen seitens des Leitungsorgans des Flughafens allzu lange dauern, was für neue 
Marktteilnehmer, die an der Nutzung der Flughäfen interessiert sind, ungünstig wäre. Sogar 
bei einer Wiederholung des Status quo wird sich die Überzeugung verfestigen, dass die 
Tätigkeit des Leitungsorgans des Flughafens stabil ist.
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 35
Articolul 5 alineatul (1)

1. Statele membre se asigură că organismul 
de gestionare a aeroportului furnizează 
fiecărui utilizator al aeroportului, 
reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor 
aeroporturilor, o dată pe an, informaţii cu 
privire la componentele care reprezintă baza 
determinării nivelului tuturor taxelor 
percepute în aeroport.

1. Statele membre se asigură că organismul 
de gestionare a aeroportului furnizează 
fiecărui utilizator al aeroportului, 
reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor 
aeroporturilor, şi autorităţilor locale, o dată 
pe an, informaţii cu privire la componentele 
care reprezintă baza determinării nivelului 
tuturor taxelor percepute în aeroport. 

Or. de

Justificare

Lokale Behörden bzw. Gebietskörperschaften sollen in das Konsultationsverfahren 
einbezogen werden.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 36
Articolul 5 alineatul (1) litera (d) punctul (a) (nou)

Veniturile provenite din ajutoare de stat, 
precum şi din ajutoare nerambursabile şi 
subvenţii în raport cu veniturile provenite 
din taxe aeroportuare;

Or. de

Justificare

Um einen fairen Wettbewerb und Kostenwahrheit zu gewährleisten, müssen neben den 
Einkünften der Flughafenbetreiber aus Flughafenentgelten u. a. auch die Einkünfte aus 
öffentlichen Mitteln (z. B. Staatsbeihilfen, Zuschüsse und Subventionen) berücksichtigt 
werden. Dies ist insbesondere wichtig, um die Effizienz des Einsatzes europäischer 
Finanzmittel zu erhöhen. 
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Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec

Amendamentul 37
Articolul 6

Statele membre se asigură că organismul de 
gestionare a aeroportului organizează 
consultări cu utilizatorii aeroportului înainte 
de finalizarea planurilor privind proiecte 
pentru infrastructuri noi.

Statele membre se asigură că organismul de 
gestionare a aeroportului organizează 
consultări cu utilizatorii aeroportului înainte 
de finalizarea planurilor privind proiecte 
pentru infrastructuri noi. Criteriile pentru 
introducerea de noi taxe reflectă serviciile 
esenţiale ale aeroportului, în care pot fi 
implicaţi utilizatorii aeroportului şi
consumatorii. Prefinanţarea unei extinderi 
de capacitate este permisă doar în cazuri 
excepţionale şi cu acordul deplin al 
utilizatorilor aeroportului.

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 38
Articolul 8 alineatul (1)

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite organismului de gestionare 
a aeroportului să diferenţieze calitatea şi 
caracteristicile anumitor servicii 
aeroportuare, terminal sau părţi din 
terminale, în scopul de a furniza servicii 
specifice sau să pună la dispoziţie un anumit 
terminal sau parte dintr-un terminal cu o 
destinaţie specifică. Nivelul taxelor 
aeroportuare poate fi diferenţiat conform 
calităţii şi caracteristicilor acestor servicii.

1. Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a permite organismului de gestionare 
a aeroportului să diferenţieze calitatea şi 
caracteristicile anumitor servicii 
aeroportuare, terminal sau părţi din 
terminale, în scopul de a furniza servicii 
specifice sau să pună la dispoziţie un anumit 
terminal sau parte dintr-un terminal cu o 
destinaţie specifică şi astfel să poată asigura 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.
Nivelul taxelor aeroportuare poate fi 
diferenţiat conform calităţii şi 
caracteristicilor acestor servicii, iar în cazul 
regiunilor aflate sub incidenţa articolului 
299 alineatul 2 din Tratatul CE, să permită 
tuturor consumatorilor accesul universal la 
servicii.

Or. pt
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Justificare

Die Änderung soll die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtungen gewährleisten und im Falle 
der Regionen in äußerster Randlage aufgrund der außergewöhnlichen Entfernung dieser 
Inseln vom Festland und somit ihrer Abhängigkeit vom Luftverkehr allen Verbrauchern der 
Zugang zu diesem Verkehrsträger ermöglichen.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 39
Articolul 8 alineatul (1a) (nou)

1a. Statele membre şi autorităţile locale iau 
măsuri în vederea diferenţierii taxelor 
pentru diversele tipuri de avioane în funcţie 
de nivelul fiecăruia de poluare fonică, 
emisii de CO2, poluare atmosferică locală 
şi consum de energie. În cazul evaluării 
poluării fonice, trebuie luate în considerare 
aspecte ce ţin de momentul zilei (indicator
de zgomot defalcat pe zi, seară, noapte).

Or. de

Justificare

Je nach Flugzeugtyp ergibt sich eine unterschiedliche Beeinträchtigung der regionalen 
Bevölkerung sowie bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten (z. B. Tourismus) aufgrund von 
Lärmbelastung, CO2, Luftverschmutzung und Energieverbrauch. Bei der Bewertung der 
Lärmbelastung sind zeitliche Aspekte einzubeziehen entsprechend der Abgrenzung der 
Richtlinie 2002/49/EG zu Umgebungslärm.

Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec

Amendamentul 40
Articolul 8 alineatul (2)

2. Statele membre se asigură că orice 
utilizator al aeroportului care doreşte să 
utilizeze servicii specifice sau un terminal 
sau parte dintr-un terminal cu o destinaţie 
specifică, trebuie să aibă acces la aceste 
servicii, terminal sau parte dintr-un terminal.

2. Statele membre se asigură că nu are loc 
niciun fel de discriminare, astfel încât orice 
utilizator al aeroportului care doreşte să 
utilizeze servicii specifice sau un terminal 
sau parte dintr-un terminal cu o destinaţie 
specifică, trebuie să aibă acces la aceste 
servicii, terminal sau parte dintr-un terminal. 
Taxele sunt stabilite în funcţie de un 
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standard minim cu aceeaşi tarifare în 
interiorul aceluiaşi aeroport, indiferent de 
terminalul utilizat.

Or. en

Amendament depus de Louis Grech şi Miloš Koterec

Amendamentul 41
Articolul 10 alineatul (5)

5. Autoritatea independentă de reglementare 
publică un raport anual privind activităţile 
sale.

5. Autoritatea independentă de reglementare 
publică, în prima lună a fiecărui an, un 
raport anual privind activităţile sale. Ea 
pune acest raport la dispoziţia utilizatorilor 
aeroporturilor, Comisiei şi publicului.

Or. en


